
 

(OPNIEUW) WELKOM IN SEPTEMBER 2018 
 

Hou dit blad goed bij!  
Het is de enige mededeling omtrent het begin van het schooljaar. 

 

Maandag 3 september 2018 
 

Nieuwe ingeschreven leerlingen  Heringeschreven leerlingen 
 Op school zijn School gedaan   Op school zijn School gedaan 

1 TSO (1A klassen) 08.30 12.00  2 TSO 10.45 12.00 
1 BSO (1B klassen) 09.30 12.00  2 BSO 11.00 12.00 
2 TSO 10.00 12.00  3 TSO 14.00 15.00 
2 BSO (BVL) 10.00 12.00  3 BSO 14.00 15.00 
3 TSO 13.30 15.00  4 TSO 14.30 15.00 
3 BSO 13.30 15.00  4 BSO 14.30 15.00 
4 TSO/4BSO 14.00 15.30  5 TSO 08.30 10.00 
5 TSO/BSO 08.30 10.00  5 BSO 08.30 10.00 
6 TSO/BSO 10.00 11.30  6 TSO/6BSO 10.00 11.30 
7 BSO/CPT 11.00 12.00  7 BSO/CPT 11.00 12.00 

 
Breng je schrijfgerief mee (pen en papier). 
 
Op maandag 3 september worden de leerlingen van het eerste en tweede jaar met hun ouders tussen 17.00 uur en 
19.00 uur, de leerlingen van het derde jaar met hun ouders tussen 17.00 uur en 18.00 uur en de leerlingen van het 
vierde jaar met hun ouders tussen 18.00 uur en 19.00 uur op school verwacht voor het afhalen van hun boeken, 
eventueel schriftenpakket, gereedschap en werkkledij.  
 
Bij je (her)inschrijving heb je een blad gekregen met de verkoopprijs (richtbedrag!) per leerjaar en studierichting. 
 
De leerlingen van de derde graad komen op maandag 3 september naar school op het aangegeven uur. We 
vragen dat ze hun werkkoffer en/of sleuteltje meebrengen voor het nakijken van hun materiaal. De boeken, 
gereedschappen en werkkledij krijgen ze dinsdag 4 september mee, na betaling. Neem dus voldoende geld mee! 
 

Er kan betaald worden met bancontact of cash. 
 
Dinsdag 4 september 2018 
 
Definitieve start van het schooljaar voor de hele school om 08.25 uur. 
 
Voor alle duidelijkheid geven wij nog even de begin- en einduren van een normale schooldag: 
Voormiddag: van 08.25 uur tot 12.00 uur 
Namiddag: van 12.55 uur tot 15.40 uur of 16.30 uur (zie lessenrooster) 
 

Donderdag 6 september 2018  
 
De schoolfotograaf komt naar de school. 
 

Je vindt alle informatie ook terug op de website van de school: www.donboscohoboken.be 


